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Demanda

Demanda interna 2,7 pp

 consum de les famílies 3,1 %

 formació bruta de capital 5,6%

 consum públic 2,4%

Sector exterior 0,7 pp

Oferta

Indústria 4,9%

Construcció 4,8%

Serveis 2,9%

Agricultura -3,1%

Preus, costos i productivitat

IPC 2,2%

Costos laborals unitaris -0,7%

Productivitat del treball 0,4%

3,4%
Creixement

real

Economia

i mercat de treball

PIB, preus i costos laborals
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Unitats: milers de milions d’euros. Font: Idescat.

Saldo de béns, serveis i turisme amb l’estranger i la resta de l’Estat espanyol
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Economia
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Economia

i mercat de treball

Entitats

de l’economia social

 L’evolució positiva respon a una trajectòria consolidada en 

termes de creació d’activitat i d’ocupació. 

▲ 3,2% l’ocupació

 3,5% cooperatives

 1,0% societats laborals

▲ número de cooperatives en alta SS (1,4%)

 Les cooperatives recuperen i superen des del 2015 l’ocupació 

existent l’any 2007
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Cooperatives existents Persones ocupades

0,9%
del total 

d’empreses

2,86%
del PIB

1,62%
de la població 

ocupada

Unitats: percentatges. Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Evolució del nombre de cooperatives a Catalunya i de persones que ocupen. Catalunya, 2007 - 2017
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Economia

i mercat de treball

Anàlisi

del mercat de treball

Variació valor 

absolut (%)
Taxa (%)

Variació de 

la taxa (pp)

En edat de treballar +0,3 - -

Activa +0,0 78,6 -0,3

Ocupada +2,7 68,0 +1,6

- treball a temps parcial +3,4 14,1 +0,1

- temporal +5,5 21,6 +0,4

Aturada -14,6 13,5 -2,3

Més de la meitat

de forma involuntària

4t any
de creixement

de la població 

ocupada

Més de la meitat fa més 

d’un any que busca feina 

i un 20% fa 4 anys o més 

que es troben a l’atur
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Economia

i mercat de treball

Polítiques d’ocupació

Polítiques 
actives

el pressupost definitiu de la 

política de despesa de 

foment de l’ocupació

808,8 M€ + 15,6%

Polítiques 
passives

el nombre de persones 

beneficiàries 
240.436 - 9,8%

 la despesa 2.619,8 M€ -7,6% 

 indicador de cobertura 61,5% +1 pp
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Economia

i mercat de treball

Relacions laborals i 

conflictivitat

Solució extrajudicial de conflictes

 expedients tramitats pel TLC 6,3%

 conciliacions  individuals 1,9%

 conciliacions col·lectives -13,6%

 mediacions -6,7%

EROs -29,6%

empreses concursades -13,9%

Conflictivitat laboral

vagues -14,6%

persones treballadores -56,7%

jornades no treballades -20,8%
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Economia

i mercat de treball

Sinistralitat laboral Accidents laborals Total Var. % Var. absoluta

 en jornada laboral sense baixa 129.520 -2,4 -3.214

 en jornada laboral amb baixa 91.281 +2,3 +2.086

 in itinere 18.554 +4,6 +822

Malalties professionals registrades

 malalties 1.388 -10,5 -162

Incapacitats de treball per contingències professionals

 nombre (mitjana mensual) 9.826 +3,0 -+283

 durada (en dies) 35,6 +0,5 +0,6

-0,1%
accidents 

laborals
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Economia

i mercat de treball

CONSIDERACIONS

Creixement

El creixement del PIB a Catalunya es podria situar en l’entorn del 

2,5% el 2018

Salaris

Existeix marge per un creixement relativament poc inflacionari 

dels salaris

Política econòmica i pressupostària

El disseny de les mesures en matèria de política econòmica i 

pressupostària haurien de preveure alguns factors de risc 
(l’augment del preu de les matèries primeres, l’augment dels tipus d'interès als 

EE.UU, la desacceleració de l'economia de la Xina, l’escalada de proteccionisme 

comercial...)

Sinistralitat laboral

Reforçar les actuacions preventives en els primers mesos

d’incorporació a un nou lloc de treball

Accidents de treball in itinere

Cal intensificar les actuacions per prevenir l’accidentalitat viària 

a l’entorn laboral
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Unitats: percentatge sobre el PIB. Font: elaboració pròpia a partir de l’INE

Nota: el sector públic inclou l’Administració pública i l’ensenyament superior.

Despeses en R+D+I sobre el PIB

Factors estratègics

R+D+I

0,66 0,59 0,64 0,61

0,87
0,91 0,87

0,84

0,73
0,68

0,75
0,74

2,26
2,23

2,26
2,19

2013 2014 2015 2016

Innovació menys R+D interna sector

privat

R+D interna sector privat

R+D sector públic



#memòriaCTESC

Factors estratègics

Infraestructures

 Inversió en estoc: pressupostos Estat i Generalitat

▲ lleuger de la inversió pressupostada

▼ ferrocarril

 Ús de les infraestructures

▲ transport d’usuaris en tots els modes

▲ notable del transport de mercaderies

2016 Pes (%) 2017 Pes (%)
Var. 2016-

2017 (%)

Carreteres 333 25,5 360 27,2 8,2

Ferrocarrils 754 57,8 704 53,2 -6,7

Ports 177 13,5 205 15,5 15,9

Aeroports 42 3,2 54 4,1 29,2

Total 1.305 100,0 1.322 100,0 1,3
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Factors estratègics

Sostenibilitat ambiental

 Sostenibilitat de la producció i el consum

 Els residus han 1,3%.

  el reciclatge

 53% del total del conjunt de residus produïts

  electricitat renovable

 17,3% de tota l’electricitat 

 Preservació del medi ambient i canvi climàtic

  28% d’oferta de nou recurs hídric provinent de la 

dessalinització + reutilització

  l’agricultura ecològica

 el 21,5% de la superfície agrícola utilitzada

 Persisteix la contaminació de l’aire a l’AMB
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Factors estratègics

CONSIDERACIONS

R+D+I Sostenibilitat ambiental

Les despeses en R+D+I no 

haurien de perdre pes en 

relació amb el PIB

Materials i energia

• Calen mesures per reduir els 

residus i reciclar-ne més

• L’aposta per un model 

energètic més renovable i 

més descarbonitzat, implica 

augmentar tant l’eficiència 

del sistema com la 

participació de l’energia 

renovable

Aigua, aire i agricultura

• És necessari invertir en 

mesures d’adaptació al canvi 

climàtic relacionades amb la 

gestió de l’aigua, l’agricultura 

i els boscos, així com millorar 

la qualitat de l’aire

Societat digital

La seva evolució es veu amb un 

cert optimisme davant el 

creixement de l’ocupació del 

sector TIC i la posada en marxa

d’actuacions significatives

Infraestructures

És difícil que la inversió torni als 

nivells dels anys 2007-2011, 

especialment si no s’afronten 

els projectes importants 

pendents a l’agenda política i 

centrats en el model ferroviari
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Condicions de vida

Context poblacional

▲0,5%
població

creix lleugerament

per tercer any 

consecutiu

Unitats: nombres absoluts a 1 de gener de cadascun dels anys. Les dades del 2018 són provisionals

Evolució de la població resident a Catalunya. Catalunya 2000-2018
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Condicions de vida

Protecció i inclusió social

 Situació social

 Situació del sistema de protecció social 

 Millora la relació entre afiliacions i pensions contributives per quart any 

consecutiu (2017:1,90) i la taxa de cobertura de les pensions per part de 

les cotitzacions és de 84,8% (2016)

 Entrada en vigor de la Renda Garantida de la Ciutadania (15-09).

 La quantia mitjana passa de 500,33€ a 741,35€

  8,8% persones beneficiàries i 10,2% prestacions actives de l’SCAAD

(2016-2017)

ECV2017
ECV2016-

2017(pp)

ECV2009-

2017 (pp)

S80/S20 5,7 +0,2 +0,1

AROPE 23,8% +1,3 +1,1

Risc de pobresa 20,0% +0,8 +0,1

Risc de pobresa < 16 28,5% +4,5 -2,2

Risc de pobresa ≥ 65 15,5% +0,5 -4,4

Privació material severa 5,0% -0,5 +2,1

Intensitat treball molt baixa 8,8% +1,6 +2,2
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Condicions de vida

Salut

83,4%
de la població 

valora 
positivament

el seu estat de 
salut

 Es mantenen els nivells de satisfacció amb el sistema 

sanitari

 Però s’incrementen les reclamacions 

 Els indicadors de salut són generalment positius

 Però els hàbits i estils de vida són millorables

  activitat

 a l’atenció primària,

 hospitalària,

 sociosanitària amb internament,

 salut mental i

 trasplantaments

  llistes d’espera

 de procediments quirúrgics programats

 de proves diagnòstiques i consultes externes
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Condicions de vida

Educació

Continua creixent  
el nombre de 

persones que es 
formen en el 

sistema educatiu i 
universitari

 L’evolució demogràfica planteja reptes a l’oferta formativa

 La despesa pública en educació és el 3,7% del PIB

 Creix per 3r any consecutiu

 Evolució positiva dels resultats del sistema, amb algun 

senyal d’alerta

 Catalunya  en relació amb els objectius Europa 2020:

▼ abandonament escolar prematur

▲ percentatge de població jove amb estudis superiors

▲ participació de la població adulta en l’aprenentatge 

permanent
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Condicions de vida

Habitatge

▲nous contractes de lloguer (10%) i de les transaccions en 

el mercat de compra (13,6%)

 Evolució preocupant del preu del lloguer (9,9%)

 L’activitat constructora residencial segueix recuperant-se 

(34,7%)

 Impuls de la política d’habitatge

▲ 1.671 unitats del parc d’habitatges destinats a polítiques 

socials

• Se situa en 36.329

▲ 17,9% el nombre d'actuacions

• Arriba fins a 107.734 
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Condicions de vida

Protecció i inclusió social

Salut

CONSIDERACIONS

Protecció i inclusió social

•Preocupa especialment
el risc elevat de pobresa 
infantil i l’augment del risc 
de pobresa de 65 i més 
anys, tot i que 
disminueixen les formes 
més severes de pobresa 

•La renda garantida de 
ciutadania és un pas 
endavant en la lluita 
contra la pobresa i 
l’exclusió social, 
especialment la pobresa 
infantil

Salut

•Potenciar actuacions 
comunitàries de promoció 
i prevenció a través del Pla 
de Salut 2016-2020 per 
millorar els hàbits i els 
estils de vida

•Continuar avançant en la 
planificació global dels 
serveis sanitaris per 
garantir l’equitat en els 
resultats i en l’accés a la 
salut.

•Articular i potenciar un 
model d’atenció integrada 
social  i sanitària centrada 
en la persona 
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Condicions de vida

Educació

Habitatge

Educació

•Seguiment acurat de 
l’impacte de l’evolució 
demogràfica sobre 
l’oferta formativa

•Seguir apostant per la 
innovació i l’adequació 
permanent de la formació 
en un mercat de treball 
en canvi constant

•Continuar impulsant 
mecanismes per reduir la 
segregació escolar

•Estar amatents a 
l’estancament observat 
en certs indicadors

•Incrementar la despesa 
pública en educació

Habitatge

•Aplicar mesures que 
permetin contrarestar el 
creixement del preu del 
lloguer, davant el perill 
que pugui posar en risc 
l’accés a un habitatge 
digne a les famílies amb 
menys recursos

•Tot i els avenços en 
política d’habitatge, 
encara s’està lluny
de poder cobrir
les necessitats
de la ciutadania. Caldria
multiplicar per 3,2 el parc 
actual d’habitatges 
destinats a polítiques 
socials

CONSIDERACIONS
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